
- Projekt –  
Uchwała Nr XLVIII/…./2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XLVII/570/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim.  

 
Na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca              
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienić  Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XLVII/570/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku  
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w ten 
sposób, Ŝe § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim działa w szczególności na 
podstawie: 

1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia                             
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U z 2008 roku, nr 69, poz. 
415 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 
roku, nr 14, poz. 92 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.               
z 2009 roku, nr 157, poz.1240 z późn. zm.), 

5) Niniejszego statutu.” 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLVIII/...../2010  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 24 czerwca 2010 roku 

 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/570/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim działa w oparciu o Statut stanowiący 
załącznik do uchwały Nr XLVII/570/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 
2006r. W § 2 Statutu wymienione zostały akty prawne,  na podstawie których Urząd działa.  
Jednym z nich jest ustawa z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych  (Dz. U.            
z 2005r., nr 249,  poz. 2104).  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę                       
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) ustawa z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych została uchylona, a aktem obowiązującym od  1 stycznia 
2010r. jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.). Aktualizacji wymagają równieŜ publikatory pozostałych aktów prawnych 
stanowiących podstawę działania Powiatowego Urzędu Pracy. 

Z tych względów zaistniała potrzeba dokonania zmiany Uchwały Nr XLVII/570/2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim. 
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